
Z á p i s 
 

z  2.  řádného     zasedání ZO Sklené konaného dne 12. prosince 2022  
v 1800 hodin v zasedací místnosti OÚ Sklené. 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Sklené (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 1800 

hodin starostou obce (dále jako „předsedající“).  
 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle  
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sklené zveřejněna 
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 2. 12. 2022 do 12. 12. 2022. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 

* * * 
 

Schválení programu: 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.   
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje následující program 2. řádného zasedání: 

 
I. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO. 

II. Rozpočet obce Sklené na rok 2023. 
III. Rozpočtové opatření č. 8/2022 – na vědomí. 
IV. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
V. Cena vodného a stočného od 1. 1. 2023. 

VI. Stanovisko obce k výstavbě nového rodinného domu na parcele č. 9, 39, 40 a 41/2. 
VII. Smlouva s EG.D na připojení nového obecního úřadu. 

VIII. Dodatek č. 1 ke smlouvě na projekt výstavby víceúčelového domu v obci Sklené  
        – prováděcí dokumentace. 

IX. Pozemkové úpravy na pozemcích spadajících do vlastnictví LDO Přibyslav. 
X. Plán financování obnovy vodovodu, kanalizace a ČOV v obci Sklené. 

XI. Různé. 
XII. Závěr. 

 
Usnesení č. 1/ZO-2/2022 bylo schváleno. 
 
                                                         * * * 
 



Bod I –  Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO 
 

Předsedající konstatoval, že usnesení z minulého zasedání jsou splněna.   
Zápis ze zasedání byl řádně ověřen a schválen, nebyly proti němu vzneseny námitky.  
 

* * * 
 

Bod II –  Rozpočet obce Sklené na rok 2023 
 

K návrhu rozpočtu, který byl zveřejněn na úředních deskách v termínu 25. 11. 2022 –  
12. 12. 2022, nebyly vzneseny připomínky.  
Příjmy:   3 837 600,- Kč 
Výdaje:  2 059 600,- Kč 
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje předložený rozpočet obce na rok 2023.  
 
Usnesení č. 2/ZO-2/2022 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
Bod III –  Rozpočtové opatření č. 8/2022 – na vědomí 
 

S provedenými změnami rozpočtu v rámci rozpočtového opatření č. 8/2022  
seznámila přítomné účetní obce.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2022.  
 
Usnesení č. 3/ZO-2/2022 bylo schváleno. 

* * * 
 
Bod IV –  OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s návrhem OZV o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství a s návrhem ceníku pro podnikatele za využívání systému 
zavedeného obcí pro původce odpadu pro rok 2023.  

 
 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství, platnou od 1. 1. 2023, a ceník pro podnikatele za využívání systému 
zavedeného obcí pro původce odpadu, také platný od 1. 1. 2023.  
 
Usnesení č. 4/ZO-2/2022 bylo schváleno. 
 

* * * 
 



Bod V –  Cena vodného a stočného od 1. 1. 2023 
 

Předsedající seznámil zastupitelstvo se zpracovanou kalkulací vodného a stočného pro rok 
2023. Na základě předložené kalkulace je nutno zvýšit cenu stočného od 1. 1. 2023 na 
hodnotu 33,- Kč za m3 a vodného od 1. 1. 2023 na hodnotu 29,- Kč za m3. Na zvýšení se 
podílí především zvýšené náklady na provoz a údržbu zařízení, především zvýšení ceny 
elektrické energie, ceny za odvoz kalů a rozbory. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje od 1. 1. 2023 zvýšení ceny stočného na hodnotu 33,- Kč za m3 

a vodného na hodnotu 29,- Kč za m3. Zároveň pověřuje starostu zajištěním odečtu 
vodoměrů ke dni 31. 12. 2022. Občanům budou rozeslány sms zprávy se žádostí o 
nahlášení stavu vodoměru.  
 
Usnesení č. 5/ZO-2/2022 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod VI –  Stanovisko obce k výstavbě nového rodinného domu na parcele č. 9, 39, 40 a 41/2 
  

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s žádostí majitele pozemků p. č. 9, 39, 40 a 41/2 o 
stanovisko obce k záměru výstavby nového rodinného domu a stání pro auta na výše 
uvedených parcelách, dále k výstavbě plotu na hranici uvedených pozemků s obecním 
pozemkem číslo 484/39, a k záměru realizace příjezdové komunikace k dané novostavbě 
opět po obecním pozemku p. č. 484/39. K dané žádosti byla předložena žadatelem 
projektová dokumentace ke stavebnímu povolení z července 2022. 
Předsedající předložil zastupitelstvu návrh stanoviska obce k předložené žádosti, doplněné 
o podmínky obce pro napojení splaškové kanalizace novostavby na kanalizaci obce a 
napojení na vodovod obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce souhlasí se zpracovaným stanoviskem obce k záměru výstavby nového 
rodinného domu a stání pro auta na p. č. 9, 39, 40 a 41/2, dále k výstavbě plotu na hranici 
uvedených pozemků s obecním pozemkem číslo 484/39, a k záměru realizace příjezdové 
komunikace k dané novostavbě opět po obecním pozemku p. č. 484/39, včetně připojení 
na kanalizaci a vodovod obce. 
 
Usnesení č. 6/ZO-2/2022 bylo schváleno.  
 

* * * 
 

Bod VII –  Smlouva s EG.D na připojení nového obecního úřadu 
 

Předsedající informoval zastupitelstvu obce o podepsání smlouvy s EG.D na připojení 
plánovaného nového obecního úřadu na elektrickou síť. 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podanou informaci o smlouvě s EG.D na připojení 
plánovaného obecního úřadu na elektrickou síť.  
 
Usnesení č. 7/ZO-2/2022 bylo schváleno.  
 

* * * 
 

Bod VIII –  Dodatek č. 1 ke smlouvě na projekt výstavby víceúčelového domu v obci Sklené  
 – prováděcí dokumentace 

 
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s návrhem „Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo   
ze dne 18. 3. 2022“ na zpracování projektové dokumentace stavby „Obecní úřad Sklené“. 
Uvedený dodatek upřesňuje podmínky zpracování projektové dokumentace pro realizaci  
stavby. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje předložený návrh „Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo   
ze dne 18. 3. 2022“ a pověřuje starostu obce uzavřením tohoto dodatku. 

 
Usnesení č. 8/ZO-2/2022 bylo schváleno. 

* * * 
 

Bod IX –  Pozemkové úpravy na pozemcích spadajících do vlastnictví LDO Přibyslav 
 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s pozemkovými úpravami v katastrálním území 
676624 – Krucemburk na pozemcích, které spadají do vlastnictví LDO Přibyslav, ve které je  
obec Sklené podílníkem.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje předložené úpravy v katastrálním území 676624  
Krucemburk na pozemcích, které spadají do vlastnictví LDO Přibyslav, ve které je obec 
Sklené podílníkem.  

 
Usnesení č. 9/ZO-2/2022 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

Bod X –  Plán financování obnovy vodovodu, kanalizace a ČOV v obci Sklené 
 

Předsedající předložil zastupitelům obce aktualizovaný „Plán financování obnovy 
vodovodu, kanalizace a ČOV“ na období 2022 – 2031. Aktualizace byla provedena  
na základě kolaudace KČOV po její regeneraci a intenzifikaci. 
  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje aktualizovaný „Plán financování obnovy vodovodu, 
kanalizace a ČOV“ na období 2022 – 2031. 



Usnesení č. 10/ZO-2/2022 bylo schváleno. 
 

 
Bod XI – Různé 
 
             - Dodatky smluv s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. 

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s dodatky smluv s firmou AVE odpadové 
hospodářství, které se týkají poplatků za svoz a likvidaci odpadů z obce Sklené. Jedná se o 
následující dodatky: 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o odstraňování odpadu č. C83/00842354/001/2021 
 Dodatek č. 7 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu 
 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2008 (sběr, svoz a odstraňování 

nebezpečného odpadu a nefunkčních elektrozařízení) 
 Dodatek č. 25 ke smlouvě ze dne 7. 11. 1994 uzavřené s Miloslavem Odvárkou -  

ODAS na zajištění odvozu tuhého komunálního odpadu. 
Dále informoval předsedající zastupitelstvo obce o podpisu pověření AVE CZ odpadové 
hospodářství s. r. o. na uplatnění nároku na slevu poplatku na ukládání komunálního 
odpadu obce na skládku. Jedná se o hodnotu 180 kg/trvale bydlícího obyvatele, celkem 
19,62 tuny. Sleva činí 500,- Kč/1 tunu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující dodatky smluv s AVE CZ odpadové hospodářství  
s. r. o. 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o odstraňování odpadu č. C83/00842354/001/2021 
 Dodatek č. 7 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu 
 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2008  
 Dodatek č. 25 ke smlouvě ze dne 7. 11. 1994 uzavřené s Miloslavem Odvárkou -  

ODAS na zajištění odvozu tuhého komunálního odpadu. 
a bere na vědomí informaci o podpisu pověření AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. pro 
uplatnění slevy na uložení komunálního odpadu na skládku za obec Sklené. 
 
Usnesení č. 11/ZO-2/2022 bylo schváleno. 
 
 
- Veřejnoprávní smlouva s Městem Žďár nad Sázavou o vyřizování přestupků 
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s návrhem „Veřejnoprávní smlouvy“ s Městem 
Žďár nad Sázavou na projednávání přestupků v přenesené působnosti za obec Sklené. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh „Veřejnoprávní smlouvy“ s Městem Žďár nad Sázavou 
na projednávání přestupků v přenesené působnosti za obec Sklené a pověřuje starostu 
obce zasláním žádosti na Město Žďár nad Sázavou o uzavření této smlouvy. 
 
Usnesení č. 12/ZO-2/2022 bylo schváleno. 
 
 
 



- DSO Žďársko – Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu. 
             Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s materiály schválenými na členské schůzi DSO 

Mikroregion Žďársko – rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí materiály schválené na členské schůze DSO 
Mikroregion Žďársko – rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024. 
 
Usnesení č. 13/ZO-2/2022 bylo schváleno. 
 
- Nabídka firmy COLAS CZ a. s. – oprava místní komunikace  
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou firmy COLAS CZ, a. s. na opravu místní 
komunikace okolo nemovitostí č. p. 53, 55, 28, 1 a 2. Daná komunikace je v dezolátním 
stavu a znemožňuje příjezd k uvedeným nemovitostem. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloženou nabídku firmy COLAS CZ, a. s. na opravu 
místní komunikace a pověřuje starostu, aby zjistil možnosti na získání dotace na uvedenou 
opravu místní komunikace. 
 
Usnesení č. 14/ZO-2/2022 bylo schváleno. 
 
 
 

Bod X – Závěr 
Zasedání bylo ukončeno v 1935 hodin. 
 


